
Zápisnica zo zasadnutia Snemu RZMOR, konaného dňa 23.2.2023 v     Malej Ide  

K     bodu 1: Otvorenie a     určenie zapisovateľa zasadnutia Snemu RZMOR  

     Predsedníčka Snemu RZMOR PaedDr. Jana Kallová otvorila zasadnute a privítala všetkých 
prítomných na zasadnut Snemu RZMOR. Taktee konštatovala, ee na zasadnut Snemu RZMOR sú 
prítomní členovia podľa prezenčnej listnn a zasadnute Snemu RZMOR je uznášania schopné 
a pristúpila k ďalšiemu bodu programu. Predsedníčka RZMOR určila za zapisovateľa zasadnuta  
Snemu RZMOR, konaného dňa 23.2.2023 v Malej Ide p. Magdalénu Vargovú a RZMOR túto 
skutočnosť vzal na vedomie.

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listiny

Uznesenie:  schválené

K     bodu 2: Voľba návrhovej komisie a     overovateľov zápisnice.  

     Predsedníčka RZMOR predniesla návrh programu zasadnuta Snemu RZMOR. Návrh programu 
zasadnuta Snemu RZMOR bol schválený.

RZMOR schválil program zasadnuta Snemu RZMOR na deň 23.2.2023 v predloeenom znení.

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listiny

Uznesenie:  schválené

     Predsedníčka RZMOR predniesla návrh k zmene programu zasadnuta Snemu RZMOR – bod č. 3 
Kontrola uznesení z predošlého snemu, do bodu č. 8 - doplnený aj návrh členov kontrolnej komisie 
ZMOS, bod č. 10 – Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej 
stratégie, ostatné bodn rokovania ostávajú nezmenené.

RZMOR schválil zmenu programu zasadnuta Snemu RZMOR na deň 23.2.2023 v predloeenom znení.

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listiny

Uznesenie:  schválené

     Do návrhovej komisie pre zasadnute Snemu RZMOR dňa 23.2.2023 boli navrhnutí Ing. Oľga 
Kormošová a Bc. Júlia Kočíková, za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Lýdia Mikulová 
a Martn Kövér. Návrhová komisia a overovatelia zápisnice boli hlasovaním členov schválení.

RZMOR uznesením schválil návrhovú komisiu.



Hlasovanie: podľa prezenčnej listiny  1 sa zdržala hlasovania)

Uznesenie:  schválené

K     bodu 3: Kontrola plnenia uznesení z     predošlého snemu RZMOR    

    Predsedníčka Snemu RZMOR konštatuje, ee uznesenia z predošlého Snemu RZMOR boli splnené,
s výnimkou uznesenia č. 87/2023, ktoré bude predloeené na najbliešom zasadnut Snemu RZMOR. 

RZMOR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predošlého Snemu RZMOR.

K     bodu 4: Vystúpenie PhDr. Michala Kaliňáka PhD. – ústredného riaditeľa ZMOS  

      Pán PhDr. Michal Kaliňák PhD.  venoval mimoriadnu pozornosť novele školského zákona – napr.
obedn zadarmo pre det na prvom a druhom stupni ZŠ, povinná dochádzka pre det v MŠ od 3 rokov,
ale aj problémn súvisiace s povinnosťou platť odkázanosť na sociálne sluebn, tak isto informoval  aj
pripravovanej novele Zákona o obecnom zriadení.

     Na stretnut nechýbala diskusia o  komunálnnch odpadoch a eurofondových výzvach. Dôleeitou
témou  boli  poeiadavkn  z  protestu  22.2.2023  pred  budovou  Národnej  radn  Slovenskej  republikn
k energetckej kríze a kompenzáciách zo strann štátu.

RZMOR berie na vedomie  informáciu PhDR. Michala Kaliňáka PhD, ústredného riaditeľa ZMOS.

    

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listiny

Uznesenie:  schválené

K     bodu 5: Info zo stretnutia komory obcí   

     Z dôvodu neprítomnost p. Jána Serbina podal informácie zo stretnuta   PhDr. Michal Kaliňák PhD.

Zároveň  v tomto  bode  bola  hlasovaním  nominovaná  za  člena  komisie  pre  Fond  spravodlivej
transformácie  Ing Iveta Komorová Hiľovská, ktorá sa bude zúčastňovať na rokovaniach.

RZMOR berie na vedomie informáciu zo stretnuta Komorn obcí

a schvaľuje  Ing. Ivetu Komorovú Hiľovskú za členku komisie pre Fond spravodlivej transformácie.

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listiny

Uznesenie:  schválené



K     bodu 6: Info o     pripravovanom 34. sneme ZMOS  

    34. snem ZMOS sa uskutoční 23. a 24. mája 2023 v NTC Aréne v Bratslave. Predsedníčka Snemu
RZMOR PaedDr.  Jana  Kallová  navrhuje,  abn  bol  odchod  do  Bratslavn  22.5.2023,  všetci  prítomní
súhlasia s účasťou, ubntovanie zabezpečí predsedníčka Snemu RZMOR PaedDr. Jana Kallová. 

RZMOR berie na vedomie informácie o pripravovanom 34. sneme ZMOS v dňoch 23. 5. – 24.5.2023
v NTC Aréne v Bratslave.

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listiny

Uznesenie:  schválené

K     bodu 7: Voľba člena Rady ZMOS  

     RZMOR deleguje ako zástupknňu do Radn ZMOS  PaedDr. Janu Kallovú.

RZMOR vzal na vedomie delegovanie PaedDr. Jann Kallovej ako zástupknňu do Radn ZMOS.

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listiny

Uznesenie:  schválené

K     bodu 8: Návrh kandidáta na post predsedu ZMOS  a     návrh členov kontrolnej komisie:  

     Prítomní členovia sa zhodli,  ee návrh  kandidáta  na post predsedu ZMOS a členov kontrolnej
komisie ZMOS určí po vnpočut kandidátov 12.-13.4.2023 na pripravovanej Rade ZMOS.

RZMOR berie na vedomie, ee kandidátov na post predsedu ZMOS a členov kontrolnej komisie určí po
vnpočut na pripravovanej Rade ZMOS v apríli 2023.

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listiny

Uznesenie:  schválené

K     bodu 9: Info MAS  Rudohorie – Andrei Sigmundovej  

   Pani Andrea Sigmundová, manaeérka MAS  predniesla informácie a podnetní

- K otázke kedn budú otvorené výzvn na PRV – info po 24.2.2023
- Vnjadrila prosbu abn jej bola zaslaná informácia z obcí na čerpané prostriedkn – na základe

týchto informácii vie, aký objem prostriedkov je k dispozícii na ďalšie výzvn
- Zasielanie  foto pred a po  realizácii  –  moenosť  uverejniť  na  webovej  stránke ako príklad

dobrej praxe zrealizovaných projektov
- Výzvn IROP – zjednotené a zjednodušené podmienkn 



- Dohodnutý termín stretnuta MAS s podnikateľmi 9.3.2023 o 16,30 hod v Nováčanoch
- Informovala, ee p. Lomnický z Rudníka chce Rudohoriu darovať drevené sochn 
- Navrhla, či bn obce chceli organizovať výmennú burzu

RZMOR berie na vedomie info manaeérkn MAS Andrei Sigmundovej.

Hlasovanie: jednomyseľne podľa prezenčnej listiny

Uznesenie:  schválené

K     bodu 10: Memorandum o     spolupráci na príprave a     implementácii Integrovanej územnej stratégie  

    RZMOR  schválilo  Memorandum  o spolupráci  a implementácii  Integrovanej  územnej  stratégie
prostredníctvom Strategicko-plánovacieho regiónu „Abov“  a zároveň schválilo, ee za predsedu bol
vnbraný Ján Serbin, starosta obce Baška.

RZMOR  schvaľuje Memorandum o spolupráci a implementácii  Integrovanej územnej stratégie a za
predsedu schvaľuje p. Jána Serbina. 

Hlasovanie: podľa prezenčnej listiny  2 neprítomní)

Uznesenie: schválené

K     bodu 11: Info vo VO energie – Ing. Juraj Rozkoš a     Mgr. Patrícia Popovičová a     info predsedníčky  
PaedDr. Jany Kallovej o     Slovenskom centre obstarávania  

- Pani Mgr. Popovičová vnsvetlila význam spoločného VO – podstata abn išla cena komoditn
dole, spravidla je niešia ako pri individuálnom VO

- Vnsvetlila dve postupn VO – fxné a spotové cenn
- V súčasnost zbierajú podkladn, abn vedeli určiť PHZ a zvoliť postup obstarávania 
- V tomto bode mal dotaz  p. Martn Kövér, abn obce a mestá vstúpili do regulovaného

subjektu  –  dotaz  smeroval  na   p.  predsedu  Michala  Kaliňáka,  ktorý  bude  mať
stretnute s premiérom Slovenskej republikn, abn mu tento dotaz komunikoval

- Dohodnutý termín 17.3.2023 na zaslanie informácie, ktorá obec ide do spoločného VO

RZMOR berie na vedomie informáciu o VO energie Ing. Juraja Rozkoša a info predsedníčkn PaedDr.
Jann Kallovej o Slovenskom centre obstarávania

Hlasovanie: podľa prezenčnej listiny  1 sa zdržal)

Uznesenie: schválené



K     bodu 12: Rôzne  

- informácia predsedníčkn PaedDr. Jann Kallovej o štrajku zo dňa 22.2. 2023
a  poeiadavkách samospráv pre prezidentku SR a vládu SR

- Predsedníčka  PaedDr.  Jana  Kallová  upriamila  pozornosť  na  novú  mail.  adresu  –
regionrudohorie@gmail.com

- Taktee na novú webovú stránku, ktorú spravuje Ing. Róbert Nálepka, ktorý eiadal, abn mu
jednotlivé  obce  zaslali  aktuálne  informácie  o obci,  abn  mohlo  dôjsť  k ich  aktualizácii  na
stránke

- Smernicu autobusn vnpracuje Mgr. Ing. Radoslav Gedeon
- Mandátnn certfkát  - je potrebné vnbaviť, je to potrebné aj napr.  k energodotaciám – kto

ešte nemá
- Informácia, kde je moené násjť aktuálne výzvn – vssr.sk

RZMOR  berie na vedomie informácie predsedníčkn PaedDr. Jann Kallovej o štrajku a poeiadavkách
samospráv pre prezidentku SR a vládu SR a info k diskusii v bode rôzne.

Hlasovanie: jednomyseľne  podľa prezenčnej listiny

Uznesenie: schválené

K     bodu 13. Diskusia       

  Predsedníčka RZMOR PaedDr. Jana Kallová poďakovala všetkým za účasť na zasadnut RZMOR.

V Malej Ide, 23.2.2023                                                  Za overovateľov zápisniceí

................................................................                ..........................................................

PaedDr. Jana Kallová                                                     Ing. Lýdia Mikulová       

Predsedníčka RZMOR

...........................................................                     ........................................................

Magdaléna Vargová                                                      Martn Kövér                                   

zapisovateľ

mailto:regionrudohorie@gmail.com



